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PREDLOG 
2.7.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanlzacij In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Ledina (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestn i svet Mestne 
obclne Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Kolezija 

I. 

Katarini KAMBIC preneha mandat clanice Sveta Vrtca Kolezija. 

II. 

V Svet Vrtca Kolezija se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Mirjam SPROHAR. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-67/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Kolezija je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za clanico 
sveta vrtca Katarina Karnbic . Predlagatelj imenovanje je na podlagi soglasja imenovane Komisijo 
za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja zaprosil , da se jo zamenja s predstavnico MOL-a v 
Svetu vrtca Ledina Mirjam Sprohar. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 24. seji dne 2. 7. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Kolezija, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
2.7.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Ledina (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Ledina 

I. 

Mirjam SPROHAR preneha mandat clanice Sveta Vrtca Ledina. 

II. 

V Svet Vrtca Ledina se za predstavnico Mestne obCine Ljubljana i men u j e : 

Katarina KAMBIC. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca . 

Stevilka: 
Datum : ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-69/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Ledina 
je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za clanico sveta vrtca 
Mirjam Sprohar. Predlagatelj imenovanje je na podlagi soglasja imenovane Komisijo za 
mandatna vprasanja , volitve in imenovanja zaprosil, da se jo zamenja s predstavnico MOL-a v 
Svetu vrtca Kolezija Katarino Karnbic. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 24. seji dne 2. 7. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Ledina, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
2.7.2008 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 48/03 in 17/05), je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... . 
sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v 
Svet javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana 

I. 

V Svet javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana 5 e i men u j ej 0: 

Vasja BUTINA 

doc. dr. Gregor GOMISCEK 

Jurij KOBE 

II. 

Mandat imenovanih traja pet let. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

Dolocbe 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, 
st. 48/03 in 17/05) med drugim doloca]o, da so v svet zavoda imenovani trije predstavniki 
ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. Navedeni odlok tudi doloca, da 
so clanl sveta imenovani za pet let. Svet zavoda je zaprasil ustanovitelja, da imenuje svoje 
predstavnike. 

Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja odlocala 0 

stirih predlogih in sklenila , da se v svet zavoda imenujejo: 

Vasja Butina, raj. leta 1948, univ. dipl. organizator, driektor Mestne uprave MOL, iz Ljubljane; 

doc. dr. Gregor Gorniscek, raj. leta 1957, doktor tehnicnth znanosti, iz Ljubljane 

Jurij Kobe, raj. leta 1973, dipl, geograf in sociolog kulture iz Ljubljane 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 24. seji dne 30. 6. 2008 oblikovala 
predlog skiepa 0 imenovanju predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Zivalski vrt Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


